
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:         /SNN-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 
V/v tổ chức trực, báo cáo và triển khai 

một số nhiệm vụ trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; 

Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai một số 

nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020; Công văn số 

1387/UBND-TH ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức 

trực và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Thông báo số 

740/TB-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 

2020 đối với với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ 

quan hành chính, sự nghiệp ổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai một số 

nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 từng lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2020 về “Tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người 

dân và doanh nghiệp”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

Khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng 

theo kế hoạch năm 2020. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung giải ngân, 

thanh toán, quyết toán các dự án, không để tồn đọng vốn. Đôn đốc thực hiện các 

chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết. 

Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, chịu trách nhiệm 

trước Ban Lãnh đạo Sở nếu để xảy ra vi phạm, nhất là trong bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, phòng chống pháo, cháy nổ; 

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các 

ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán 

Canh Tý vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; Đảm bảo 

trật tự nội vụ, môi trường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết tại các cơ quan, 
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đơn vị; Đảo đảm an toàn thông tin, an toàn PCCC trước, trong và sau Tết 

nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

Quán triệt, nghiêm túc việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc 

Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; Quyết định số 

64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 

về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Dành thời 

gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh 

hưởng của thiên tai.  

Các đơn vị có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính cho 

doanh nghiệp, tổ chức và công dân, phải bố trí lịch làm việc phù hợp, không 

được để công việc ách tắc trong dịp Tết. 

Xây dựng lịch và phân công trực tết đầy đủ, gửi về Sở để theo dõi, tổng 

hợp chậm nhất ngày 15/01/2020,  thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Ngay sau kỳ 

nghỉ Tết, các phòng, ban, đơn vị khẩn trương giải quyết các công việc, không để 

ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân. 

Công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị không đi lễ hội 

trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi 

nhiệm vụ. 

2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý:  

Thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian tại Thông báo số 740/TB-UBND 

ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh. Công chức, viên chức và người lao động của 

các phòng, ban, đơn vị được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ 

Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020 
(tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng 

năm Canh Tý).  

3. Một số nhiệm vụ theo văn bản số 1758/SNN-KHTC ngày 

31/12/2019 và một số nhiệm vụ khác cụ thể như sau: 

3.1. Phòng Kế hoạch tài chính: 

Tham mưu phát động phong trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, 

đường giao thông nông thôn đầu Xuân Canh Tý năm 2020, bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tham mưu cho 

Lãnh đạo Sở tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và tham dự Lễ phát động ra 

quân đầu xuân Canh Tý năm 2020 tại các huyện, thành phố; Tổng hợp báo cáo 

chung của Sở về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn 

đầu Xuân Canh Tý năm 2020 theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

Tham mưu các nội dung liên quan đến Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ 

III- Xuân Canh Tý năm 2020 theo kế hoạch số 165/KH-UBND 21/12/2019 của 
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UBND tỉnh về Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý 

năm 2020. 

Tham mưu hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông 

nghiệp, nông thôn năm 2020. 

3.2. Phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp: Tham mưu chỉ đạo hướng dẫn 

các huyện, thành phố chuẩn bị các về điều kiện cơ cấu cây trồng phù hợp với sản 

xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời vụ, cung ứng các loại 

giống, vật tư nông nghiệp, nhất là các sản phẩm thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán. 

3.3. Thanh tra Sở: Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình những trường hợp sử 

dụng tài sản công và tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết 

Nguyên đán; Duy trì tốt công tác tiếp công dân đúng quy định của pháp luật. 

3.4. Phòng Quản lý xây dựng công trình: Tham mưu chỉ đạo các chủ đầu 

tư, ban quản lý dự án tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, 

không để tồn đọng vốn. Đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án ngay sau 

thời gian nghỉ Tết. 

3.5. Văn phòng Sở: Tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh 

nghiệp trong năm 2019; Công văn số 1404/UBND-NC ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020; Tham mưu 

thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với tất cả các đơn 

vị trực thuộc ngay từ đầu năm. 

3.6. Chi cục Trồng Trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông: Chủ động 

có các phương án phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, đảm bảo ổn định 

sản xuất, không để tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tổ chức trực ban 

trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các vùng 

dịch phát sinh. 

3.7. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ động phối hợp với các huyện, 

thành phố phòng chống rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông - Xuân theo Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY 

ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch gia súc, gia cầm vụ Đông 

Xuân; Công Điện khẩn số 8799/CĐ-BNN-TY ngày 23/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc. 

3.8. Chi cục Kiểm lâm:  

Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020; chủ 

động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp 

luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng 

cháy rừng, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra. 
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Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế 

hoạch số 89/KH-SNN, ngày 27/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020, kịp thời tổng hợp thông tin, chủ trì tham mưu 

công tác chỉ đạo của Sở về công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.  

Tham mưu thông báo về nguồn cây con giống phục vụ “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý và kế hoạch trồng rừng năm 2020; Tổng hợp 

báo cáo tình hình thực hiện, kết quả tổ chức Tết trồng cây. 

Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính và UBND thành phố Lạng 

Sơn chuẩn bị cây Hoa đào để phục vụ cho tổ chức Lễ phát động trồng cây hoa 

Đào Xứ Lạng Lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020. 

3.9. Chi cục Thủy lợi: Tăng cường kiểm tra các công trình thủy, đảm bảo 

an toàn hồ, đập, có giải pháp kịp thời khi có sự cố xảy ra; phối hợp với Công ty 

TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các huyện, thành phố điều tiết 

nước phục vụ sản xuất đảm bảo thời vụ sản xuất; Tổng hợp báo cáo tình hình 

thực hiện, kết quả tổ chức ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh 

môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Canh Tý năm 2020; Tổ chức 

trực ban trong dịp Tết để kịp thời cảnh báo và các thiên tai đột xuất xảy ra. 

3.10. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS: Chủ trì phối hợp với các 

đơn vị có liên quan  thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, 

quả phục vụ Tết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. 

3.11. Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên: Tổ chức trực ban trong dịp 

Tết để chỉ đạo công tác phòng cháy rừng, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình 

huống xảy ra. 

4. Chế độ báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020 

4.1. Về nội dung: 

- Tình hình thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở về triển khai 

một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.  

- Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng cháy, chữa 

cháy; an toàn giao thông; công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, quản lý sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Tình  hình  cung, cầu hàng hoá trong dịp Tết (khả năng cung ứng, sức 

mua của nhân dân, biến động giá theo từng nhóm hàng hóa, sốt giá, tăng giá đột 

biến...); công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.  

- Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội. 
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- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị (tặng quà, 

biếu xén, dùng xe công đi lễ hội, đến, chùa…). 

- Công tác trực Tết, trực giải quyết công việc cho doanh nghiệp, tổ chức, 

công dân. 

- Những vụ việc phát sinh và những vấn đề khác. 

- Đề xuất, kiến nghị những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều 

hành sau Tết.  

- Ngoài các nội dung nêu trên căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của từng 

đơn vị báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp, phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm; công tác chuẩn bị, kết quả tổ chức Tết trồng cây và ra quân đầu xuân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn… 

4.2. Về cơ quan, thời hạn gửi báo cáo: 

Tất cả các phòng, ban, đơn vị báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm phát 

sinh (nếu có) đến Lãnh đạo Sở qua điện thoại; Báo cáo tổng hợp tình hình trước, 

trong tết Nguyên đán và các nội dung được phân công cụ thể trên gửi về Sở (qua 

Văn phòng) trước 16 giờ 00 ngày 27/01/2020 (tức ngày mùng 3 Tết). 

4.3. Phương thức gửi báo cáo đồng thời 

- Qua thư điện tử: vpsonongnghiepls@gmail.com.  

- Qua Văn phòng điện tử VNPT-iOffice. 

- Theo đường công văn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, thời gian theo quy định./. 
 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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